
 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนหนองกองพิทยาคม    
เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 205/26       

ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
ด้วยโรงเรียนหนองกองพิทยาคม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 205/26      ราคา
กลางงานก่อสร้างในการสอบครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  717,300   บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)  
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง 
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

1. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน 
หนองกองพิทยาคม  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

2. เป็นผู้ลงทะเบียนการค้าภาครัฐในระบบ e-GP 
 ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  13  พฤศจิกายน  2558   ถึงวันที่  26  พฤศจิกายน 2558   ตั้งแต่เวลา 
08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.  ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม  และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  
27 พฤศจิกายน 2558   ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไปผู้ไม่ไป 
 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อรูปแบบรายการและเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ท่ีโรงเรียนหนองกองพิทยาคม ในวันที่  
13  พฤศจิกายน 2558   ถึงวันที่ 26  พฤศจิกายน 2558   ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ถึงเวลา 15.30 น.  ดูรายละเอียด
ได้ที่เว็บไซต์ nongkong.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5574-1714 ในวนัและเวลาราชการ 
           
   ประกาศ  ณ  วันที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 
 
      
       

               (นางเมตตา  เมฆพินธุ์) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองกองพิทยาคม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่ 1/2559  จ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 205/26 

ตามประกาศโรงเรียนหนองกองพิทยาคม    
ลงวันที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 

 
  
ด้วยโรงเรียนหนองกองพิทยาคม โดยนางเมตตา  เมฆพินธุ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน 
หนองกองพิทยาคม  ผู้รับมอบอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ 22/2546  
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546  เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการพัสดุ  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู
แบบ 205/26  จ านวน 1  หลงั  
ราคากลางของการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน 717,300 บาท  (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) บาทโดยมี
ข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายการและรายละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจ้าง 
1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 

(1) หลักประกันสัญญา 
(2) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
(3) หลักประกันผลงาน 

1.5 สูตรการปรับราคา 
1.6 บทนิยาม 

(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

 1.8  รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)(รายละเอียดการ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกันและเพ่ือให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง 
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ 

ได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ 
ของทางราชการ 

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ 
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 
 
 
 

2.4  ผู้เสนอราคา...-/ 
 



 
 
 

- 2  - 
 

2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น     

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้ 
นอกซองใบเสนอราคาเป็น   2   ส่วน  คือ 

3.1 ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (ข) บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นส าเนาบัตร 
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ 
การเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)  

(4) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ 1.7 (1) 

3.2 ส่วนที่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจ 

ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(2) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ 

ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.7 (2) 
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4. การเสนอราคา 
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นใบเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มี 

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ 
ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนในการเสนอราคา  
ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและราคา ต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตาม
เงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  
ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษี มูลค่าเพ่ิม ภาษี
อากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
  ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วนั นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดแล้วเสร็จ ภายใน 150 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียดให้ 

ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา  ตามเงื่อนไขในเอกสาร 
สอบราคา 

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองเสนอราคาปิดผนึกซองให้เรียบร้อย  พร้อมหลักฐานตามข้อ 3 
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 205/26 โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า 
“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา  เลขที่ 1/2559”  และหลักฐานประกอบการเสนอราคายื่นต่อเจ้าหน้าที่  ตั้งแต่
วันที่  13 พฤศจิกายน  2558  ถึงวันที่  26  พฤศจิกายน 2558  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.30 น.  
ณ ห้อง 613  โรงเรียนหนองกองพิทยาคม    
  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว  จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  คณะกรรมการ 
เปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ 1.6 (1)  ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่  และติดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการ…/ 
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 หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา 
ว่ามีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 (2)  และ 
คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา   และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ 
ได้รับการคัดเลือก  และโรงเรียนหนองกองพิทยาคมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานเว้นแต่คณะ
กรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ
และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
  ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผล 
ประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
       คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น  ณ  ห้อง 613  โรงเรียนหนองกองพิทยาคม  ในวันที่ 27  พฤศจิกายน 2558    ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  
เป็นต้นไป 
  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา 
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง 
และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง 
ใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจ 
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

5. หลักเกณฑ์ และสิทธิในการพิจารณาราคา 
           5.1  การสอบราคาครั้งนี้โรงเรียนหนองกองพิทยาคม  พิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
                     5.2  ผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่          
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว  คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณา
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเง่ือนไขของ
เอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
เท่านั้น 

5.3 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม  สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ไมป่รากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน 
การรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียนหนองกองพิทยาคม    
 
 
 
 
         (2)ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล…/ 
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(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมด 
ในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระ 
ส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลาย 
มือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้          

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  
หรือโรงเรียนหนองกองพิทยาคม  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอ่ืนใด 
ที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้  โรงเรียนหนองกองพิทยาคมมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.5 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ 
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนหนองกองพิทยาคมเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ 
มิได้  รวมทั้งโรงเรียนหนองกองพิทยาคมจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่า
จะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น 
การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 
  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือโรงเรียนหนองกองพิทยาคม   จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่
ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  
โรงเรียนหนองกองพิทยาคมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจาการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ 
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา 
รายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6  โรงเรียนหนองกองพิทยาคม  มีอ านาจที่ตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5 และโรงเรียนหนองกองพิทยาคม  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาราย
นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ด าเนินการ 
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา 
ดังกล่าวได้ 
 
 
 
 
  
                    6.  การท าสัญญาจ้าง…/ 
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 6.  การท าสัญญาจ้าง 
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ 1.3  กับโรงเรียน 
หนองกองพิทยาคม  ภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจ านวนเงินเท่ากับ
ร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้  ให้โรงเรียนหนองกองพิทยาคมยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้   

6.1 เงินสด 
6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อน 

หน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน ข้อ 1.4 

โดยระบุสั่งจ่าย สพฐ.  โดยผู้อ านวยการโรงเรียนหนองกองพิทยาคม  ผู้รับมอบอ านาจ 
6.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัททุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท 

เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้ าประกันระบุในข้อ 1.4 

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
โรงเรียนหนองกองพิทยาคมจะจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างก าหนดโดยแบ่งเป็น 3 งวดดังนี้ 
งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ท าการก่อสร้าง 
โครงสร้างทั้งหมดที่เป็น ค.ส.ล. ติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคาเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน 
50 วัน 
งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฎิบัติงาน ท าการติดตั้งตงไม้ พ้ืนไม้ บันไดและ
ชานพักบันได ก่ออิฐ ฉาบปูนผนัง ติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดานชั้นบนทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบ
รายการ ให้แล้วเสร็จภายใน 50 วัน 
งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย
ตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

8. อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 15  จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคา  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3   
แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี   -   เดือน  
นับถัดจากวันที่โรงเรียนหนองกองพิทยาคมได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน 30  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 
 
        10.ข้อสวนสิทธิในการเสนอราคา…/ 
 
 

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 



10.1 การจัดจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี 2559   
 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อโรงเรียนหนองกองพิทยาคมได้รับอนุมัติเงินงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2559 แล้วเท่านั้น 
 ราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 717,300  บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาท
ถ้วน) 
  10.2 เมื่อโรงเรียนหนองกองพิทยาคม   คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม
ประกาศสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของ
นั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี ดังนี้ 

(1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่ 

เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก 

ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ 
นาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
การพาณิชย์นาวี      
 10.3  ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนหนองกองพิทยาคมได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการก าหนดระบุไว้ในข้อ 6 โรงเรียนหนองกองพิทยาคมอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น 
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจาณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 10.4 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม  สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบ 
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

11. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.5 จะน ามาใช้ในกรณี 
ที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้   
  ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 22  สิงหาคม  2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24  สิงหาคม  2532 
 
 
 
 
 
 
 
 

          สูตรการปรับราคา…/ 
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  สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ 
ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่โรงเรียนหนองกองพิทยาคม   ได้ขยายออกไปโดยจะใช้สูตรของทางราชการ 
ที่ได้ระบุในข้อ 1.5  

12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบ 
ได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
                               
         
            โรงเรียนหนองกองพิทยาคม    
 
 

        13   พฤศจิกายน  2558 

                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


